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Dnia 08 lipca 2008 r.

d Rejonowy w Ko cianie II Wydzia Karny w sk adzie:
Przewodnicz cy
Protokolant

SSR Agnieszka Olszewska
sekr. s d. Ewa Miedziarek

przy udziale
po rozpoznaniu w dniu 08 lipca 2008 r. w Ko cianie
sprawy Tomasza R.
skar onego o przest pstwo z art. 128 ust. 2 pkt d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody

postanawia
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1. na podstawie art. 22 § 1 kpk zawiesi post powanie w sprawie;
2. na podstawie art. 234 Traktatu Ustanawiaj cego Wspólnot Europejsk
si

zwróci

do Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo ci z pytaniem prejudycjalnym o

dokonanie wyk adni przepisu art. 8 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia
09 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze
regulacji handlu nimi (Dz. U. UE L z dnia 03 marca 1997 r.)

UZASADNIENIE
I
Tomasz R. zosta oskar ony o to, e:
1. W okresie od 19.02.2006r. do 26.02.2006r. w Ko cianie woj. wielkopolskiego,
naruszy prawa Unii Europejskiej dotycz ce ochrony gatunków dziko yj cych
zwierz t w zakresie regulacji obrotu nimi w ten sposób, e oferowa do sprzeda y
za po rednictwem aukcji internetowej portalu Allegro, paj ka o nazwie
Albopilosum, który to okaz nale y do gatunku zwierz t wymienionych w
Za czniku B Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1332/2005 zmieniaj cego
za czniki Rozporz dzenia Rady (WE) nr 338/97, a których oferowanie do
sprzeda y jest zakazane , z wyj tkiem przypadków, w których mo na udowodni
w sposób zadawalaj cy w ciwy organ danego Pa stwa Cz onkowskiego, e takie
gatunki zosta y pozyskane, a je li pochody spoza Wspólnoty, e zosta y
wprowadzone na ten obszar zgodnie z prawodawstwem obowi zuj cym w zakresie
ochrony dzikiej fauny i flory, czego w niniejszej sprawie nie stwierdzono,
tj. o przest pstwo z art. 128 ust. 2 pkt d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r u ochronie
przyrody ( Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 ) w zw. z art. 8 ust. 1 i 5 Rozporz dzenia
Rady (Wspólnoty Europejskiej ) nr 338/ 97 z dnia 09 grudnia 1996 roku w sprawie
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ( Dz.U.L.61 z
dnia 03.03.1997 r.), którego za czniki zosta y zmienione Rozporz dzeniem Komisji
(WE) nr 1332/2005 r. z dnia 09 sierpnia 2005 roku (Dz.U. L215 z dnia 19.08.2005 r.)
2. W okresie od 11.03.2006r. do 18.03.2006r. w Ko cianie woj. wielkopolskiego,
naruszy prawa Unii Europejskiej dotycz ce ochrony gatunków dziko yj cych
zwierz t w zakresie regulacji obrotu nimi w ten sposób, e oferowa do sprzeda y za
po rednictwem aukcji internetowej portalu Allegro, 50 sztuk paj ków o nazwie
Brachypalma Smithi, które to okazy nale do gatunków zwierz t wymienionych w
Za czniku B Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1332/2005 zmieniaj ce za czniki
Rozporz dzenia Rady ( WE) nr 338/97, a których oferowanie do sprzeda y jest
zakazane, z wyj tkiem przypadków, w których mo na udowodni w sposób
zadawalaj cy w ciwy organ danego Pa stwa Cz onkowskiego, e takie gatunki
zosta y pozyskane, a je li pochodz spoza Wspólnoty, e zosta y wprowadzone na
ten obszar zgodnie z prawodawstwem obowi zuj cym w zakresie ochrony dzikiej
fauny i flory, czego w niniejszej sprawie nie stwierdzono,
tj. o przest pstwo z art. 128 ust. 2 pkt d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody ( Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 ) w zw. z art. 8 ust. 1 i 5 Rozporz dzenia
Rady (Wspólnoty Europejskiej ) nr 338/ 97 z dnia 09 grudnia 1996 roku w sprawie
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz U. L.61 z
dnia 03.03.1997 r.), którego za czniki zosta y zmienione Rozporz dzeniem Komisji
(WE) nr 1332/2005 r. z dnia 09 sierpnia 2005 roku (Dz. U. L215z dnia 19.08.2005 r.)
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3. W okresie od 20.03.2006r. do 27.03.2006r. w Ko cianie woj. wielkopolskiego,
naruszy prawa Unii Europejskiej dotycz ce ochrony gatunków dziko yj cych
zwierz t w zakresie regulacji obrotu nimi w ten sposób, e oferowa do sprzeda y za
po rednictwem aukcji internetowej portalu Allegro, 48 sztuk paj ków o nazwie
Brachypalma Smithi, które to okazy nale
do gatunków zwierz t wymienionych w
Za czniku B Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1332/2005 zmieniaj ce za czniki
Rozporz dzenia Rady (WE) nr 338/97, a których oferowanie do sprzeda y jest
zakazane, z wyj tkiem przypadków, w których mo na udowodni w sposób
zadawalaj cy w ciwy organ danego Pa stwa Cz onkowskiego, e takie gatunki
zosta y pozyskane, a je li pochodz spoza Wspólnoty, e zosta y wprowadzone na
ten obszar zgodnie z prawodawstwem
tj. o przest pstwo z art. 128 ust. 2 pkt d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o hronie

przyrody ( Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 ) w zw. z art. 8 ust. 1 i 5 /.porz dzenia Rady
(Wspólnoty Europejskiej ) nr 338/ 97 z dnia 09 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz U. L.61 z dnia
03.03.1997 r.), którego za czniki zosta y zmienione Rozporz dzeniem Komisji ( WE)
nr 1332/2005 r. z dnia 09 sierpnia 2005 roku (Dz. U. L215z dnia 19.08.2005 r.)
(…)
46. W dniu 16.10.2006r. w Ko cianie woj. wielkopolskiego, naruszy prawa Unii
Europejskiej dotycz ce ochrony gatunków dziko yj cych zwierz t w zakresie
regulacji obrotu nimi w ten sposób, e oferowa do sprzeda y za po rednictwem
aukcji internetowej portalu Allegro, 22 sztuki paj ków o nazwie Brachypalma
Albopilosum, które to okazy nale
do gatunków zwierz t wymienionych w
Za czniku B Rozporz dzenia Komisji (WE) nr i332/2005 zmieniaj cego za czniki
Rozporz dzenia Rady (WE) nr 338/97, a których oferowanie do sprzeda y jest
zakazane, z wyj tkiem przypadków, w których mo na udowodni w sposób
zadawalaj cy w ciwy organ danego Pa stwa Cz onkowskiego, e takie gatunki
zosta y pozyskane, a je li pochodz spoza Wspólnoty, e zosta y wprowadzone na ten
obszar zgodnie z prawodawstwem obowi zuj cym w zakresie ochrony dzikiej fauny i
flory, czego w niniejszej sprawie nie stwierdzono,
tj, o przest pstwo z art. 128 ust. 2 pkt d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody ( Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 ) w zw. z art. 8 ust. 1 i 5 Rozporz dzenia
Rady (Wspólnoty Europejskiej ) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996 roku w sprawie
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz U. L.61 z
dnia 03.03.1997 r.), którego za czniki wsta y zmienione Rozporz dzeniem Komisji (
WE) nr 1332/2005 r. z dnia 09 sierpnia 2005 roku (Dz. U. L215z dnia 19.08.2005 r. ).

Wyrokiem z dnia 26 pa dziernika 2007 r. (wydanym w sprawie II K 68/07)
d Rejonowy w Ko cianie uniewinni oskar onego od zarzucanych mu czynów
uznaj c, e zachowanie oskar onego nie realizowa o znamion czynu zabronionego
stawianego mu w akcie oskar enia. Zdaniem s du I instancji przepis art. 64 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody okre laj cy obowi zek pisemnego zg oszenia do rejestru
zwierz t, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (zwierz t
nale cych do gatunków podlegaj cych ograniczeniom na podstawie przepisów
prawa Unii Europejskiej, a tak e ich rozpoznawalnych tre ci i produktów
pochodnych), dotyczy wy cznie zwierz t zaliczonych do p azów, gadów, ptaków i
ssaków, przy czym obowi zek zg oszenia maj zarówno posiadacze tych zwierz t, jak
i ich hodowcy. Jednocze nie S d ustali , i oskar ony Tomasz R. nie mia
zarejestrowanej dzia alno ci gospodarczej, której przedmiotem by aby hodowla m.in.
w celach handlowych tego rodzaju gatunkami zwierz t. S d ustali , i w przepisie
art. 64 ustawy o ochronie przyrody nie ma mowy o bezkr gowcach, do których
zalicza si paj czaki, a do których z kolei nale y rz d paj ków i rodziny ptaszników,
do których nale y zaliczy poszczególne gatunki zwierz t, w których posiadaniu
znajdowa si oskar ony.
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Od powy szego wyroku apelacj wniós Prokurator Rejonowy w Ko cianie, a
w dniu 02 kwietnia 2008 r. S d Okr gowy w Poznaniu uchyli w ca ci zaskar ony
wyrok do ponownego rozpoznania. Z wytycznych zawartych w uzasadnieniu
wyroku S du Okr gowego wynika, e przy ponownym rozpoznaniu S d Rejonowy
winien uzyska od oskar onego za wiadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego na
podstawie art. 64 ust t ustawy o ochronie przyrody okazów, od których rozpocz
pozyskiwani osobników oferowanych pó niej do sprzeda y przez Internet, a
ewentualnie oskar ony winien wykaza si wiedz pozwalaj
na odtworzenie
ród u pochodzenia zwierz cia i jednoznaczne ustalenie podmiotu b
podmiotów
wcze niej je posiadaj cych lub prowadz cych ich hodowl . Kolejne osobniki
pozyskane w efekcie rozmna ania si osobników, które oskar ony wcze niej zakupi ,
wymaga o kolejnych zg osze do rejestru. Jednocze nie S d II instancji wskaza , i
je eli oskar ony nie b dzie móg wykaza si posiadaniem takich dokumentów, to
zrodzi si dla niego niekorzystna sytuacja prawna, w konsekwencji delegalizuj ca
wszelkie jego czynno ci zwi zane z osobnikami posiadanymi lub zdobytymi i pozwoli
to na ustalenie, i automatycznie nie spe ni wymogu o jakim mowa w art. 8 ust.
rozporz dzenia Rady (WE) z 09 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny, polegaj cego na udowodnieniu w sposób zadowalaj cy w ciwy organ
Pa stwa Cz onkowskiego, e taki gatunek zosta pozyskaj zgodnie z prawodawstwem
obowi zuj cym w zakresie ochrony dzikiej fauny. Zdaniem S du Okr gowego na
oskar onym ci
obowi zek wykazania pochodzenia osobników, pocz wszy od tych
pierwotnie zakupionych, sko czywszy na pozyskanych poprzez rozmna anie ich w
niewoli. S d Okr gowy dokona wyk adni przepisów art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody uznaj c, i wyszczególnione s tam cztery kategorie podmiotów, które s
zobowi zane do pisemnego zg oszenia do rejestru zwierz t. Do takich osób zaliczy :
1. posiadaczy zwierz t, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody (wed ug tego przepisu do tej kategorii s zaliczane osoby przewo ce
przez granic pa stwa zwierz ta nale ce do gatunków podlegaj cych
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej);
2. posiadaczy zwierz t zaliczonych do p azów, gadów, ptaków lub ssaków;
3. osoby prowadz ce hodowl zwierz t, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy
o ochronie zwierz t;
4. osoby prowadz ce hodowl p azów, gadów, ptaków lub ssaków.
Wskaza , i chodzi oczywi cie o zwierz ta dziko yj ce, podlegaj ce ochronie
na mocy przepisów krajowych i wspólnotowych.
W odpowiedzi na pytanie S du Rejonowego w Ko cianie, zadane w zwi zku z
wytycznymi zawartymi w uzasadnieniu S du Okr gowego w Poznaniu, Starostwo
Powiatowe w Ko cianie pismem z dnia 24 czerwca br. wskaza o mi dzy innymi, i do
rejestru zwierz t prowadzonego przez starost zg asza nale y p azy, gady, ptaki i
ssaki podlegaj ce ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
natomiast wymienione w pi mie gatunki nale do gromady paj czaków i wobec
powy szego nie zosta y og oszone do rejestru na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody, albowiem takiego obowi zku nie mia w ciciel tych e zwierz t.
Zgodnie z art. 442 § 1 i 3 kpk s d, któremu przekazano spraw do ponownego
rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nast pi o przekazanie. Uchylenie wyroku
tylko w zakresie rozstrzygni cia o karze albo innym rodku nie stoi na przeszkodzie
uniewinnieniu oskar onego lub umorzeniu post powania. Zapatrywania prawne i
wskazania s du odwo awczego co do dalszego post powania s wi
ce dla s du,
któremu spraw przekazano do ponownego rozpoznania.

II
Maj ce zastosowanie w niniejszej sprawie prawo krajowe to, przede
wszystkim ustawa z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody {Dz.U. Nr 92, poz.
880), a w szczególno ci:
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Art. 61.1. Przewo enie przez granic pa stwa ro lin i zwierz t nale cych do
gatunków, podlegaj cych ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej, a tak e ich rozpoznawalnych cz ci i produktów pochodnych, wymaga
uzyskania zezwolenia ministra w ciwego do spraw rodowiska, z zastrze eniem
ust. 2.
Art. 64. 1. Posiadacz ywych zwierz t gatunków wymienionych w za cznikach
A i B rozporz dzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych
do p azów, gadów, ptaków lub ssaków, a tak e prowadz cy ich hodowl , jest
obowi zany do pisemnego zg oszenia ich do rejestru.
2. Obowi zek zg oszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) ogrodów zoologicznych;
2) podmiotów prowadz cych dzia alno
gospodarcz w zakresie handlu ywymi
zwierz tami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w
art. 61 ust. 1;
3) czasowego przetrzymywania zwierz t w celu leczenia i rehabilitacji.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta w ciwy ze wzgl du na
miejsce przetrzymywania zwierz t lub prowadzenia ich hodowli.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera nast puj ce dane:
1) dat :
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,
c) wykre lenia z rejestru;
2) imi , nazwisko i adres albo nazw i siedzib posiadacza lub prowadz cego
hodowl ;
3) adres miejsca przetrzymywania zwierz t lub prowadzenia hodowli;
4) liczb zwierz t posiadanych lub hodowanych;
5) nazw gatunku w j zyku aci skim i polskim, je eli polska nazwa istnieje;
6) dat , miejsce urodzenia lub wyklucia zwierz cia;
7) dat wej cia w posiadanie zwierz cia oraz ród o jego pochodzenia;
8) p
zwierz cia, je eli jest mo liwa do ustalenia;
9) opis trwa ego oznakowania zwierz cia, je eli jest oznakowane;
10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierz cia;
11) numer i dat wydania:
a) zezwolenia na import zwierz cia do kraju albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierz cia w rodowisku, albo
c) dokumentu
wydanego
przez
powiatowego
lekarza
weterynarii,
potwierdzaj cego urodzenie zwierz cia w hodowli, albo
d) innego dokumentu stwierdzaj cego legalno pochodzenia zwierz cia.
5. Obowi zek zg oszenia do rejestru lub wykre lenia z rejestru powstaje z dniem
nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granic pa stwa, wej cia w
posiadanie zwierz cia, jego utraty lub mierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub
wykre lenia z rejestru powinien by z ony w ciwemu staro cie w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowi zku.
6. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru za cza si kopi dokumentu, o
którym mowa w ust. 4 pkt 11.
7. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-11, przepis ust. 5
stosuje si odpowiednio.
8. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem za wiadczenia.
9. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, s obowi zane do posiadania i
przekazania wraz ze sprzedawanym zwierz ciem orygina u lub kopii dokumentu, o
którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna by , przez podmiot sprzedaj cy
zwierz , zaopatrzona w numer nadawany wed ug numeracji ci ej, dat
wystawienia, piecz i podpis osoby sprzedaj cej, informacj o liczbie zwierz t, dla
których zosta a wystawiona, a je eli kopiowany dokument dotyczy wi cej ni jednego
gatunku, tak e o ich przynale no ci gatunkowej.
10. Koszty zwi zane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami, o których mowa w
art. 61 ust. 1, zwierz t, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierz cia lub
prowadz cy hodowl .
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Art. 128. Kto:
1) bez dokumentu wymaganego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61
ust. 1, lub wbrew jego warunkom przewozi przez granic Unii Europejskiej okaz
gatunku podlegaj cego ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art.
61 ust. 1;
2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotycz ce ochrony gatunków dziko
yj cych zwierz t i ro lin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:
a) nieprzedk adanie zg oszenia importowego,
b) u ywanie okazów okre lonych gatunków w innym celu ni wskazany w
zezwoleniu importowym,
c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnie
od nakazów przy
dokonywaniu obrotu sztucznie rozmno onymi ro linami,
d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, u ywanie lub
wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie
lub przewo enie w celu zbycia okazów okre lonych gatunków ro lin lub
zwierz t,
e) u ywanie zezwolenia albo wiadectwa dla okazu innego ni ten, dla którego
by o ono wydane,
f) sk adanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego,
reeksportowego, lub
wiadectwa bez poinformowania o wcze niejszym
odrzuceniu wniosku
- podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5.

Przepisy wspólnotowe znajduj ce zastosowanie to Rozporz dzenie Rady (WE)
Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i
flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE.L.97.61.1):
Artyku 8
Przepisy odnosz ce si do kontroli dzia alno ci handlowej
1. Zakazane jest kupno, oferowanie kupna, pozyskiwanie do celów handlowych,
wystawianie na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywanie dla zysku,
sprzeda , przechowywanie w celu sprzeda y, oferowanie do sprzeda y lub transportu
w celu sprzeda y okazów gatunków wymienionych w za czniku A.
2. Pa stwa Cz onkowskie mog zakaza posiadania okazów, w szczególno ci
ywych zwierz t gatunków wymienionych w za czniku A.
3. Zgodnie z wymogami innego prawodawstwa wspólnotowego dotycz cego
ochrony dzikiej fauny i flory organ administracyjny Pa stwa Cz onkowskiego, w
którym znajduj si okazy, mo e przyzna zwolnienie od zakazów okre lonych w ust.
1 poprzez wydanie stosownego wiadectwa, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy,
je eli okazy:
a) zosta y pozyskane we Wspólnocie lub zosta y wprowadzone do Wspólnoty,
zanim zacz y w stosunku do nich mie zastosowanie przepisy odnosz ce si do
gatunków wymienionych w dodatku I do Konwencji lub w za czniku C1 do
rozporz dzenia (EWG) nr 3626/82, lub te w za czniku A; lub
b) stanowi przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wcze niej; lub
c) zosta y wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami niniejszego
rozporz dzenia i wykorzystywane maj by w celach, które w negatywny sposób
nie wp yn na mo liwo prze ycia takiego gatunku; lub
d) s okazami gatunku zwierz t, które urodzi y si i zosta y wyhodowane w niewoli
lub s sztucznie rozmno onymi okazami gatunku ro lin lub stanowi cz ci lub
produkty pochodne takich okazów; lub
e) s okazami, które w wyj tkowych okoliczno ciach wymagane s na rzecz
post pu naukowego lub istotnych celów biomedycznych stosownie do
dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbli enia
przepisów
ustawowych,
wykonawczych
i
administracyjnych
pa stw
cz onkowskich dotycz cych ochrony zwierz t wykorzystywanych do celów
do wiadczalnych i innych celów naukowych(17), w przypadku gdy dany gatunek
jest jedynym odpowiednim do realizacji tych celów i gdy brak okazów tego
gatunku urodzonych i wyhodowanych w niewoli; lub
6
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f)

s
przeznaczone do celów hodowli lub rozmna ania, których realizacja
przyniesie korzy ci w zakresie ochrony gatunku;
g) maj by przeznaczone do celów badawczych lub edukacyjnych, maj cych
przyczyni si do zachowania lub ochrony gatunków; lub
h) pochodz z Pa stwa Cz onkowskiego i zosta y pozyskane w naturze, zgodnie z
ustawodawstwem obowi zuj cym w tym Pa stwie Cz onkowskim.
4. Komisja mo e okre li ogólne odst pstwa od zakazów, o których mowa w ust.
1, oparte na warunkach, o których mowa w ust. 3, a tak e ogólne odst pstwa w
odniesieniu do gatunków wymienionych w za czniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b)
ppkt (ii). Jakiekolwiek odst pstwa musz by zgodne z wymaganiami innych aktów
prawnych Wspólnoty dotycz cych ochrony fauny i flory. rodki te, maj ce na celu
zmian elementów innych ni istotne niniejszego rozporz dzenia poprzez jego
uzupe nienie, przyjmuje si zgodnie z procedur regulacyjn po czon z kontrol , o
której mowa w art. 18 ust. 3. Wszelkie takie odst pstwa musz by zgodne z
wymogami innego prawodawstwa wspólnotowego dotycz cego ochrony dzikiej fauny
i flory.
5. Zakazy okre lone w ust. 1 maj równie zastosowanie do okazów gatunków
wymienionych w za czniku B, z wyj tkiem przypadków, w których mo na
udowodni w sposób zadowalaj cy w ciwy organ danego Pa stwa Cz onkowskiego,
e takie gatunki zosta y pozyskane, a je li pochodz spoza Wspólnoty, e zosta y
wprowadzone na ten obszar zgodnie z prawodawstwem obowi zuj cym w zakresie
ochrony dzikiej fauny i flory.
6. W ciwe organy Pa stw Cz onkowskich maj
prawo do swobodnego
decydowania o sprzeda y wszelkich okazów gatunków wymienionych w za cznikach
B do D, które skonfiskowa y na mocy niniejszego rozporz dzenia, pod warunkiem e
nie wróc one bezpo rednio do osoby lub podmiotu, któremu je skonfiskowano lub
który bra udzia w wykroczeniu. Nast pnie takie okazy mog by pod ka dym
wzgl dem traktowane, jak gdyby zosta y pozyskane w sposób legalny.

III
Rozpoznaj c spraw ponownie S d Rejonowy powzi
w tpliwo
co do
nale ytej wyk adni art. 8 ust. 5 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 338/97 w zakresie w
jakim przepis ten odnosi si odpowiednio do okazów gadów wymienionych w
za czniku B, z wyj tkiem przypadków, w których udowodni
w sposób
zadowalaj cy w ciwy organ danego Pa stwa Cz onkowskiego, e takie gatunki
zosta y pozyskane, a je li pochodz ze Wspólnoty, e zosta y wprowadzone na ten
obszar zgodnie z prawodawstwem obowi zuj cym w zakresie ochrony dzikiej fauny i
flory.
Wi
ca dla S du Rejonowego wyk adnia prawa krajowego podj ta przez S d
Okr gowy sprowadza si do wniosku, e oskar ony mo e uwolni si od
odpowiedzialno ci karnej tylko poprzez wykazanie dwóch okoliczno ci. Pierwsza z
nich to przed enie przez niego za wiadczenia o dokonaniu zg oszenia do rejestru i
druga to posiadanie wiedzy zawartej w rejestrze odzwierciedlaj cej informacje o
zwierz ciu oraz pozwalaj cej na odtworzenie ród a jego pochodzenia i jednoznaczne
ustalenie podmiotu, b
podmiotów wcze niej je posiadaj cych lub prowadz cych
ich hodowl .
Stanowisko zaj te przez Starostwo Powiatowe w Ko cianie wskazuje, e
oskar ony nie móg zarejestrowa okazów, poniewa jako paj czaki nie podlega y one
rejestracji. Oznacza to, e wed ug S du Okr gowego oskar ony mo e uwolni si od
odpowiedzialno ci tylko wówczas, gdy odtworzy ród o pochodzenia zwierz t.
Wobec powy szego rodzi si w tpliwo , czy wskazane przez S d Okr gowy
przes anki pozostaj w zgodzie z art. 8 Rozporz dzenia, a w szczególno ci ze
zwrotem: „...mo na udowodni w sposób zadawalaj cy organ danego Pa stwa
Cz onkowskiego...". W tpliwo ci te s o tyle istotne, e zgodnie z art. 5 § 1 i 2
kodeksu post powania karnego oskar onego uwa a si za niewinnego, dopóki wina
jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, a nie daj ce
si usun
w tpliwo ci rozstrzyga si na korzy
oskar onego (in dubio pro reo).
Je eli wi c oskar ony w mniejszym post powaniu zobowi zany by by do
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legitymowania si dokumentem, którego w my l prawa krajowego uzyska nie mo e,
a równocze nie nie ma obowi zku posiadania szczegó owej wiedzy na temat
pochodzenia zwierz t, to jego sytuacja w procesie karnym id c za tokiem
rozumowania S du Okr gowego b dzie z góry przes dzona.
Jednocze nie wskazana w tpliwo
co do interpretacji art. 8 ust. 5
Rozporz dzenia zwi zana jest z tym, i przepisy prawa krajowego nie nak adaj
obowi zku zg aszania do rejestrów faktu posiadania lub prowadzenia hodowli (poza
dzia alno ci gospodarcz ) zwierz t, wymienionych w za czniku B, a nie b
cych
azami, gadami, ptakami lub ssakami. Oskar ony nie prowadzi dzia alno ci
gospodarczej, a z jego dotychczasowych wyja nie wynika, e pierwsze okazy, od
których rozpocz
rozmna anie, naby
na legalnie dzia aj cych gie dach
terrarystycznych. W tej sytuacji powstaje zasadnicza w tpliwo
co do nale ytej
wyk adni art. 8 ust. 5 sprowadzaj ca si do tego, w jaki sposób w my l prawa
wspólnotowego posiadacz zwierz t wymienionych w za czniku B (a nie b
cych
azami, gadami, ptakami lub ssakami) mo e udowodni w sposób zadawalaj cy w
tym przypadku s d karny, e jego okazy zosta y pozyskane lub wprowadzone na
obszar wspólnoty zgodnie z prawodawstwem obowi zuj cym w zakresie dzikiej fauny
i flory, skoro przepisy prawa krajowego tych kwestii nie reguluj .

IV
Zgodnie z art. 22 § 1 kpk je eli zachodzi d ugotrwa a przeszkoda
uniemo liwiaj ca prowadzenie post powania, post powanie zawiesza si na czas
trwania tej przeszkody. Bior c pod uwag fakt, i uzyskanie wyroku prejudycjalnego
w wietle przedstawionych wy ej okoliczno ci sta o si niezb dne dla wydania
orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie, a tak e d ugi okres oczekiwania na
rozstrzygni cie ETS, post powanie powinno spoczywa do momentu uzyskania
wi
cej wyk adni prawa wspólnotowego.
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